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Adoptionens slagmarker Dorrit Saietz Hent PDF Er det kærlighed eller menneskehandel når barnløse

danskere med hjertet fuldt af forhåbninger og forventning rejser ud og henter et barn hjem fra Afrika Kina
eller Indien? Tænker de på om barnet de gør til deres eget i virkeligheden har en familie som det bliver skilt
fra for bestandig? De seneste år har bragt en lang række afsløringer frem om det danske og internationale

adoptionssystem hvor langt fra alt er som det ser ud til under den pæne overflade. Adoption er nemlig også et
benhårdt marked hvor efterspørgsel driver udbud og store pengebeløb skifter hænder. Hvor børn bliver skilt
fra deres forældre på grundlag af løgne og halve sandheder. Og hvor nogle af de børn der skulle have et nyt
liv og en ny chance i et nyt land ender med at blive ofrene.   Denne bog tager læseren med på en rejse

gennem det landskab som udgør adoptionens slagmarker. Her udkæmpes en global krig om adgangen til de
små raske børn som velstillede vestlige adoptanter efterspørger. Slaget bølger i Mumbais slumkvarterer og i
landsbyerne i Etiopiens højland i EU-kommissionens kontorer i Bruxelles og kongressen i Washington. Og
dønningerne forplanter sig også til Danmark hvor stadigt flere adopterede som voksne opdager at deres

adoption og hele den historie de er vokset op med bygger på løgne.   Adoption har i mange tilfælde udviklet
sig til et overgreb mod grundlæggende menneskerettigheder som også danske myndigheder medvirker til og

støtter med millioner af skattekroner. Spørgsmålet er om vi fortsat skal adoptere børn fra udlandet til
Danmark? Eller om det ville være bedre at hjælpe børn og deres familier i de lande børnene kommer fra?  
Dorrit Saietz (f. 1959) er journalist ved dagbladet Politiken og har gennem flere år skrevet om adoptioner.
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